รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 8/2556
วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
2. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
5. ดร.ภควดี สุขอนันต์
6. ดร.กิติมา ทามาลี
7. ดร.พรเทพ รู้แผน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ)
กรรมการ (ผู้แทนคณะครุศาสตร์)
กรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอุทัย ดุลยเกษม

รักษาราชการแทนอธิการบดี (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล
2. ดร.สุภัทรา คงเรือง
3. นางลักขณา เตชวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา)

เปิดประชุมเวลา 9.13 น.

-2-

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 มอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดําเนินการเป็นประธานการประชุม
สาระสําคัญโดยย่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556

เนื่ อ งจาก นายอุ ทั ย ดุ ล ยเกษม รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไปราชการในการประชุมผู้บริหาร ICT จึงไม่สามารถเข้าประชุมได้และได้มอบหมายให้
รศ.ดร.วิ ไลศักดิ์ กิ่งคํา กรรมการผู้ทรงคุ ณวุ ฒิภ ายนอก ดํา เนิ นการเป็น ประธานการประชุ มคณะกรรมการ
สภาวิชาการแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเดือนกันยายน 2556
สาระสําคัญโดยย่อ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดือนกันยายน 2556 จะมีการ
ประชุมจํานวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 11 กันยายน 2556 และวันที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดอันดับการศึกษาไทย โดย World Economic Forum (WEF)
สาระสําคัญโดยย่อ
เมื่ อวั น ที่ 3 กั น ยายน 2556 ศ. (พิ เ ศษ) ดร.ภาวิ ช ทองโรจน์ ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจํ า
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยข้อมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF) - The Global
Information Technology Report 2013 ที่ได้จัดอันดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนี้
อันดับ 1 ประเทศสิงคโปร์
อันดับ 2 ประเทศมาเลเซีย
อันดับ 3 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
อันดับ 4 ประเทศฟิลิปปินส์
อันดับ 5 ประเทศอินโดนีเซีย
อันดับ 6 ประเทศกัมพูชา
อันดับ 7 ประเทศเวียดนาม
อันดับ 8 ประเทศไทย

-3ซึ่งประเทศไทยถูกจัด อยู่ ในกลุ่มสุด ท้า ยอั นดั บที่ 8 ที่มีคะแนนต่ํา ที่สุ ด รองจากประเทศ
เวียดนาม ที่ได้อันดับ7 และประเทศกัมพูชา อันดับ6 โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ให้ความสนใจ
และได้สั่งการวิเคราะห์ที่มาที่ไปของผลการจัดอันดับดั งกล่าวมีความเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหน โดยจะต้องดู
วิธีการจัด ว่าใช้อะไรมาเป็ นตัว ชี้วัด บ้าง และพบว่าการจั ดอัน ดับดั งกล่ าวเป็นการประเมินภาพรวมการจั ด
การศึ ก ษาของแต่ ล ะประเทศ และคาดว่ า จะมี ก ารนํ า คะแนนการสอบประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ หรื อ
Program for International Student Assessment (PISA) มาเป็นองค์ประกอบด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาไทยก็จะต้องมีการปรับใหญ่ทั้งระบบ โดยขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่การปรับหลักสูตรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น ที่สําคัญต้องไปดูการจัดการศึกษาในภาพรวมว่าได้
มาตรฐานโลกหรือไม่ และถ้าดูจากผลการวิเคราะห์คะแนน PISA ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนว่า เด็กไทยคิดไม่เป็น ซึ่ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556

หากเป็นเช่นนี้ ประเด็นสําคัญที่เราจะต้องไปเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ การปฏิรูปวิธีการเรียนการสอน และปฏิรูป
ครู ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของระบบการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาของประเทศไทย ยังขาดในเรื่องของการคิด และการวิเคราะห์
2. อาจารย์ ผู้ควบคุ มวิ ทยานิพนธ์ ไม่ มีผ ลงานวิ จั ย ต่ อเนื่ อง ประกอบกั บ หลั กสู ต รมหาบั ณฑิ ต
ผลงานวิจัยยังไม่ได้ตอบโจทย์ อาจจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อไป
3. ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักสูตรมหาบัณฑิต
4. ประเด็นผลประเมินของ PISA ในเรื่องเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและปัจจัยที่ทําให้มีผลประเมิน
ต่ําอาจจะต้องหาสาเหตุอะไร เช่น ครู วิธีการเรียนการสอน โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5. ปั จ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอน อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจและวิเคราะห์ผล ซึ่งหากมีผลการวิเคราะห์อย่างไรให้นํามาแจ้งให้ทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1.4 นโยบายด้านการอุดมศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายด้านการอุดมศึกษา
ให้แก่ผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการศึกษาแนวโน้มความต้องการกําลังคน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ และประกาศให้มหาวิทยาลัยและสาธารณชนทราบ ทุกๆ 3 ปี
2. หามาตรการในการควบคุมปริมาณการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติ
ไม่ขยายวิทยาเขต/ศูนย์บริการนอกเขตพื้นที่บริการ แต่เน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้มากขึ้น จัดทําระบบ
accreditation อุดมศึกษา ทั้งมิติของสถาบัน และหลักสูตรการศึกษา
3. จัดให้มีระบบจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ และประกาศผล
การจัดอันดับให้สาธารณชนทราบทุกปี โดยอาจร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น สื่อมวลชน
-44. จัดให้มีโครงการ “มหาวิทยาลัยระดับโลก” (World Class University) ตามนโยบายรัฐบาล
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยให้มีการกําหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะของการเป็น WCU ที่ชัดเจน
และผลักดันให้มหาวิทยาลัยติดอันดับการจัดอันดับของนานาชาติให้มากขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่า 7 มหาวิทยาลัย
ในช่วงเวลา 5 ปี
5. เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา และรัฐสามารถกํากับเชิงนโยบาย และคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาโครงสร้าง
และหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเชิงนโยบายและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อุดมศึกษาให้มากขึ้น
6. ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนให้สามารถเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ และสร้าง
องค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยจะเร่งผลักดัน พ.ร.บ. วิทยาลัยชุมชนให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
7. พัฒนาระบบผลิตครูแห่งชาติ และศึกษาความต้องการและวางแผนผลิตครูของประเทศในระยะ
ยาว มีระบบคัดเลือกเพื่อให้สถาบันการผลิตครูที่มีคุณภาพสูงเข้าร่วมโครงการ โดยการกํากับคุณสมบัติของ
สถาบันให้ชัดเจน
8. ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนด้าน
“ศิลปะวิทยาศาสตร์” (Liberal Arts Education) เพื่อมุ่งให้เกิดความเข้มแข็งในสาขาวิชาพื้นฐานอย่างแท้จริง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556

- กําหนดทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นให้เป็นคุณสมบัติของบัณฑิต
ให้ สกอ. ร่วมกับ สทศ. หรือสถาบันการศึกษา สร้างระบบแห่งชาติสําหรับประเมินความสามารถด้านภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่นเดียวกันกับระบบ TOEFL หรือ IELSE
- สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ภาษา
9. พัฒนากองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL) ให้สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพ
เพิ่มโอกาสและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
10. พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. เร่งรัดให้มีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
เป็นองค์กรในกํากับ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและวางแผน วิจัยและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
12. พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสําหรับภูมิภาคอาเซียน : สนับสนุนให้มี
สถาบันการศึกษาชั้นนําของโลกมาเปิดดําเนินการในประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศอาเซียนมา
ศึกษาในประเทศไทย
13. ส่งเสริมการวิจัยระดับอุดมศึกษา และการนําผลการวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์
-514. พัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถทางวิชาการสูง โดยมีมาตรฐานทัดเทียม
อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ : จัดให้มีทุนพัฒนาอาจารย์ สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตอาจารย์
ภายในประเทศให้มากขึ้น
15. ส่งเสริมเอกชนให้เข้ามาร่วมจัดอุดมศึกษา โดยรัฐกํากับ เท่าที่จําเป็น เพื่อรักษาคุณภาพ
มาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2556 ซึ่งมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุมสภาวิชาการ เพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2556 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2556
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอข้ อมู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ป ระชุ ม
สภาวิชาการครั้งที่ 7/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงาน
และปฏิบัติตามที่ สภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556

1. สภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย
2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการสภาวิ ชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ ยวข้อง
ดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอประกอบการประชุมหน้า [3-2]
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5

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2556
วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
เรื่อง
ผลการปฏิบัติตามมติ
นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่
ผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคเรียนที่ 3/2555 จํานวน 208 ราย

5.1

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)
5.2

เห็ นชอบการเสนอให้ ปริ ญญา
บั ต รแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เรียนที่ 3/2555 จํานวน 208
ราย และเสนอแนะให้ เ พิ่ ม
ตาราง/คอลัมน์หมายเหตุ เพื่อ
ระบุ เ งื่ อ นไขกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษา
ไม่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม เช่ น มี
เกรด D , ยกเว้นรายวิชา ก็จะ
ช่ ว ยให้ ค ณะกรรมการเข้ า ใจ
และพิจารณาได้ง่ายขึ้น
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
ปรับปรุงก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
แล้ว กองบริการการศึกษาได้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิขา
การ และได้นําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 21 สิงหาคม
2556 เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมีแล้ว
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมีได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิขาการ และจะนําเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 11 กันยายน
2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556

5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สมอ.08) อาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 6 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (สมอ.08)
จํานวน 6 หลักสูตร โดยมี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะครุศาสตร์แล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร

-7ระเบียบวาระ

มติที่ประชุม

เรื่อง
ขอความเห็นชอบวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร 3(3-0-6)

5.4

เห็นชอบการเปิดสอนวิชาภาษา
เกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
ปรับปรุงก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดําเนินการแก้ไขปรับปรุง

6

อื่น ๆ

6.2

การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น การขอกํ า หนด รับทราบกระบวนการพิจารณา เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งเวียน
หนังสือเรื่องการกําหนดตําแหน่งและ
ตําแหน่งทางวิชาการ (เรื่องลับ)
ให้ความเห็นการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ (เรื่องลับ) แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ มติเวียนวันที่ 13 สิงหาคม
2556 แล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 24 กรกฎาคม
2556 เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ......................................................
(ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
เลขานุการสภาวิชาการ

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ จํานวน 2 ราย (วาระเวียน)
- เรื่องลับ -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 45 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ

เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 45 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2556 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 จํานวน 45 ราย โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ ดังนี้
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
หลักสูตร บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่ านการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของการสํ าเร็ จ การศึ กษาตามเกณฑ์ การสํ าเร็ จ การศึ กษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
-9 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 มติที่ประชุมได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 45 ราย
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2556
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
4
7
11
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้)
1
2
3
3 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
1
1
4 บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
1
1
5 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
10
13
23
6 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
6
6
รวม
17
28
45
มติประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
1/2556 จํานวน 45 ราย และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. นักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกเรียนในแผน ข จํานวนมาก มหาวิทยาลัยควรกําหนด
สัดส่วนจํานวนรับนักศึกษาในแผน ก แผน ข ซึ่งอาจระบุในเล่มหลักสูตร และเสนอให้
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กําหนดเป็นนโยบายเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. การกําหนดให้เรียนในแผน ก จะช่วยให้นักศึกษาคิดเป็น วิเคราะห์เป็นยิ่งขึ้น
3. ควรมีการกําหนดมาตรการการตีพิมพ์ให้ชัดเจน
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญ าตที่ประชุ มให้ ดร. สุภั ทรา คงเรือง

กรรมการและเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ นําเสนอ
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556

กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ขอความเห็นชอบ
หลักสูตร โดยผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้
1. คณะกรรมการประจําคณะเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 แล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2556
3. คณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่
5/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยให้นําคําแนะนําของกรรมการสภาวิชาการทุกท่านไปปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา และทั้งหมดของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) ใหม่อีกครั้ง แล้วนําเสนอหลักสูตรนี้เข้าที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง
4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการต่อไป โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์
ประจําหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร แล้วในการประชุมคณะกรรมาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
8/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
5. กองบริ ก ารการศึ กษาได้ ต รวจสอบรายละเอี ย ดหลั กสู ต ร (มคอ.2) รายงานการประชุ มของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 ต่อไป
มติ ที่ประชุ ม เห็ น ชอบหลั กสู ต รครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการเรี ย นรู้ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ก่อนนําเข้า
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ทบทวนและตรวจสอบอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารย์ ป ระจํ า หลั กสู ต ร ว่ า มี คุณ วุ ฒิ
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ เนื่องจากพบว่ายังไม่สอดคล้องและจะมีผลต่อการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ทยานิ พ นธ์ ซึ่ งต้ องเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า และมี คุณ วุ ฒิ ต รงกั บ สาขาหรื อสั ม พั น ธ์ และคุ ณวุ ฒิ ที่เ ป็ น Cert.
ไม่ต้องระบุ
- 11 2. หน้า 7 วิชาเสริมสําหรับนักศึกษาที่ไม่มีวุฒิครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ควรตัดออกหรือปรับคําพูดให้ชัดเจนว่าหลักสูตรนี้เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพครู
3. หน้า 8 ให้ปรับการเขีย นปรัชญา และวั ตถุประสงค์ของหลักสู ตร ควรตัดคําที่ เกี่ยวกั บลักษณะ
ความเป็น ครูที่ดี วิช าชีพครู สามารถทํ าหน้าที่ของครู เป็ นต้น หรื อปรับข้อความ เช่น เพื่อผลิต บัณฑิตให้ มี
องค์ความรู้และนําความรู้ไปจัดการการเรียนรู้ใหม่ ๆ
4. หน้า 11 ให้ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจนสอดคล้องกันใน 3 ข้อย่อย เช่น สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกสาขา จะมีคําว่าและ/หรือ ปฏิบัติงานสอนหรืองานอื่น ๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน
5. หน้า 12 แผนการรับนักศึกษา สาขาวิชาอาจกําหนดสัดส่วนหรือจํานวนรับนักศึกษาให้ชัดเจน เช่น
แผน ก รับ 70% แผน ข รับ 30% ให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องในเรื่องการตีพิมพ์ผลงาน และการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
นโยบายของหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. วิชาวิธีวิทยาการวิจัย ภาษาอังกฤษแปลตรงกับวิชาระเบียบวิธีวิจัย หากใช้ชื่อวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ควรมีเนื้อหาแตกต่างเพิ่มขึ้น และควรเขียนคําอธิบายในลักษณะกลาง ๆ ที่ทุกสาขาสามารถเรียนเป็นพื้นฐาน
สําหรับการเรียนวิชาเอกได้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556

7. ให้ ท บทวนวิ ช าวิ ธี วิ ทยาการวิ จั ย กั บ การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ซึ่ งทั้ งสองรายวิ ช ามี เ นื้ อหา
ที่ใกล้เคียงกัน หากจะมีวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก็ควรมีข้อแตกต่าง เช่น มีเนื้อหาที่ลงลึกเฉพาะทางเพิ่มขึ้น
8. หน้า 22 ให้ตรวจสอบอาจารย์ประจํา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรควรมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตร หากไม่เกี่ยวข้องไม่ได้สอนก็ให้ตัดออก
9. หน้า 23 อาจารย์พิเศษ ควรจะเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และหากไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ตัดออก เช่น ลําดับที่ 3, 8-10
10. ให้ทบทวนหรือตัดออกในบางรายวิชาที่ไม่สัมพันธ์กับหลักสูตร เช่น คุณค่าความเป็นมรดกโลกของ
อยุธยา วิชาการศึกษาเพื่อสันติภาพและสันติสุข วิชาความเป็นครูที่แท้ วิชาปรัชญาการศึกษาและกระบวนทัศน์
การจัดการการเรียนรู้ ควรตัดส่วนปรัชญาการศึกษาออก
11. ให้ทบทวนและปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา ตั้งแต่หน้า 45 เป็นต้นไป ให้สอดคล้องในเรื่องของ
การจัดการการเรียนรู้
12. ประวัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้ระบุผลงานวิชาการด้วย (ถ้ามี)
13. สภามหาวิทยาลัยเคยกล่าวถึงการตี พิมพ์ผลงานของนักศึกษา ซึ่ งปัจจุบันไม่มีการตีพิมพ์ใน TCI
ในขณะที่สภาวิชาการเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นและข้อสั งเกตต่อสภามหาวิทยาลัยในการเสนอรายชื่อผู้สําเร็ จ
การศึกษาเพื่อขออนุมัติให้ปริญญา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ และสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(สคบ.) จะต้ องตรวจสอบให้ ถู กต้ องครบถ้ ว นเป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน เช่ น การกํ า หนดตี พิ มพ์ หากไม่
ดําเนินการตามที่กําหนด คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ไม่ควรเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ
14. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบหลักสูตรก่อนนําเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556 ใน
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556 ในวันพุธที่ 2
ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 11.22 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้บันทึกการประชุม
นางลักขณา เตชวงษ์
ผู้ตรวจ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผู้ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2556

